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Razpis nagrade »European Public Sector Award – EPSA 2021«

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) objavil razpis za nagrado
»European Public Sector Award – EPSA 2021«, edino evropsko nagrado, ki jo EIPA vsake
dve leti podeljuje organizacijam iz javnega sektorja na vseh ravneh, tako na lokalni kot nacionalni.
Razpisane teme so naslednje:
1. Digitalna javna uprava
2. Zelena javna uprava
3. Inovativna javna uprava
Ker se še naprej spopadamo s kompleksnimi in večdimenzionalnimi izzivi, ki nam jih je prinesla
pandemija COVID-19, moramo pri zagotavljanju javnih storitev pogosto eksperimentirati in
zajemati pregledne, vključujoče, inovativne in trajnostne rešitve. Nagrada EPSA 2021 spodbuja
prizadevanja organizacij za pospeševanje inovativne, digitalne in zelene javne uprave. Pri
tem se pričakuje, da predlagani projekti vsebujejo inovativne rešitve, ki so učinkovito načrtovane
in izvedene, da izpolnjujejo najvišje prednostne potrebe zainteresiranih strani in dajejo preverjene
in konkretne rezultate. Takšna prizadevanja prispevajo k napredku pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja do leta 2030 (OZN, 2015). Nagrajene bodo rešitve, ki dokazujejo, da se javni
sektor učinkovito odziva na tovrstne izzive.
Za nagrado se lahko prijavijo organizacije iz javnega sektorja na vseh ravneh, kot tudi javna
podjetja in agencije iz držav članic EU. Prijavo lahko vloži tudi več prijaviteljev skupaj, pri čemer
morajo določiti vodilnega prijavitelja, ki mora biti iz javnega sektorja.
Prijavitelji morajo ustrezati naslednjim pogojem:
 vodilni prijavitelj iz javnega sektorja (če je prijava skupinska),
 evropsko geografsko poreklo prijavitelja,
 skladnost z razpisano temo nagrade,
 inovacija mora biti dovolj dolgo v izvajanju, da ima dokazljiv vpliv in oprijemljiv rezultat,
 v celoti izpolnjen obrazec za prijavo in
 oddan do roka – 3. 5. 2021 do 24:00 ure (CET).

Rok za prijavo je 3. 5. 2021.
Več informacij o nagradi in prijavi najdete na spletni strani https://www.epsa2021.eu
Ker je to še ena priložnost za promocijo dosežkov naše države v evropskem prostoru, vas vabimo
k razmisleku o možnih predlogih za prijavo za nagrado z vašega področja dela.
V primeru prijave vas prosimo, da nas o tem obvestite na e-naslov: loredana.leon@gov.si.
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